Tyrimas „PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJA 2012/2013 m.m.“
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto 2012 m. lapkričio 8 d.
dekano įsakymas Nr. AT V1-49
Studentų pageidavimai
išryškėję tyrimo metu
Informacija apie
Vilniaus kolegijos
Agrotechnologijų
fakultetą:
15 proc. besimokančiųjų
pirmakursių pažymėjo,
kad prieš stodami nieko
nežinojo apie šį
fakultetą.

Atlikti veiksmai

1. Parodoje „Studijos 2013...“ VK stende programas
pristatys prodekanė ir skyrių vedėjos.
2013-02-7,8,9 d.
2. Parodoje „Ką pasėsi 2013 ..“VK stende dirbs
katedrų vedėjos. 2013-04-4,5,6,d.
3. 2013-03-06 dalyvausime Vilniaus miesto mokyklų
organizuojama susitikime su moksleiviais.
4. Straipsnis leidinyje „Mano ūkis“ 2013-02-20.
5. Sistemingai atnaujinama informacija fakulteto
interneto puslapyje.
6. Kraštotvarkos katedros dėstytojai veda užsiėmimus
„Aplinkos dizaino“ neakivaizdinės mokyklos
moksleiviams.
7. Chemijos katedros dėstytojos pakvietė Trakų
vidurinių mokyklų moksleivius į praktinius
užsiėmimus fakultete.
8. Agroverslo vadybos katedros dėstytojai organizuoja
susitikimus su socialiniais dalininkais.
Nuomonė apie studijų 1. Nuo 2013-09-01 d. įvedamas naujas 10 val.
informacinis kursas Įvadas į studijas.
pradžią:
7 proc. studentų teigė,
2. Dėstytojų parengtos ir skirtos studentų
kad jau nusivylė savo
mokymui/mokymuisi ir metodinės medžiagos
pasirinkimu ir įrašė
patikrinimas 2013 m. gegužės mėn. pagal patvirtintą
tokius pastebėjimus:
grafiką.
„čia yra ne mano sritis“; 3. Veterinarinės medicinos katedra iki 2013-06-30 d.
„man atrodo moko visai susitinka su LSMU atstovais ir suderina išlyginamųjų
nereikalingų dalykų ir
studijų galimybę.
namų užduotys kai
kurios beprasmiškos.
Pav.: žolelių ir pušinių
rinkimas ir džiovimas“;
„Per didelis tempas“;
„Nes nėra išlyginamųjų
metų LSMU
veterinarijos
akademijoje, ir ten reiks
studijuot papildomus 5,5
metų“; „nėra normaliai
gilinamasi į konkrečius
dalykus, o viskas imama
greitai paviršutiniškai“;
„nieko nesuprantu,
spaudžia terminai,
neturiu galimybės
atsiskaityti“.

Rezultatas
Studijų programų
viešinimas

Išsamiai
supažindinti
studentus su studijų
programa, studijų
organizavimu,
studijas
reglamentuojančiai
s dokumentais,
darbu Moodle
aplinkoje, duomenų
bazėmis ir kt.

Studentų pageidavimai
išryškėję tyrimo metu
Informacijos teikimo
šaltiniai:
studentai norėtų, jog
grupių seniūnai būtų
žymiai aktyvesni ir teiktų
daugiau su grupe
susijusios informacijos
(25 proc.). Taip pat
daugiau informacijos
pirmakursiai tikisi iš visų
fakulteto administracijos
atstovų (24 proc.). 16
proc. apklaustųjų norėtų
gauti informacijos iš
studentų atstovybės
Fakulteto informacijos
pasiekiamumas ir
studentų savijauta
kolektyve :
48 proc. apklaustųjų
pažymėjo, kad neturi
pakankamai informacijos
apie paramą ir tik 26
proc. mano, kad ši tvarka
pakankamai žinoma.
Nuomonės apie įmokų
mokėjimo tvarką
kolegijoje taip pat
išsiskyrė: kad
informacijos apie įmokas
pakanka pažymėjo tik 42
proc. studentų, kad jos
trūksta – 27 proc.
studentų, net 32 proc.
apklaustųjų pažymėjo –
„nežinau“ (galima spėti,
kad tai studentai,
kuriems nereikia mokėti
už mokslus, jie užima
valstybės finansuojamas
vietas).
Nuomonė apie ATF
biblioteką:
beveik trečdalis
(31proc.) teigia, kad
reikiamos literatūros
abonemente negauna

Atlikti veiksmai
1. Nuolatinių studijų skyrius organizuoja periodinius
grupių seniūnų mokymus dėl naujų dokumentų
pristatymo.
2. Vieną kartą per semestrą organizuojamas
administracijos susitikimas su studentų atstovybe

Rezultatas
Informacijos
sklaida

1. Nuolatinių studijų skyrius organizuoja periodinius Informacijos
grupių seniūnų mokymus dėl naujų dokumentų
sklaida
pristatymo.
2. Jeigu yra poreikis studentai patys ar per seniūną,
inicijuoja susitikimą su administracijos atstovu.
3. Fakulteto interneto svetainėje patalpintos aiškesnės
nuorodos apie vykdomą paramą ir mokėjimo už
studijas tvarką.

1. Siekiant pagerinti studentų aprūpinimą reikiama
literatūra bibliotekos abonemente ir skaitykloje
katedros vedėjos iki 2013-04-01 d. pateikia
bibliotekos vedėjai poreikį.
2. Dėstytojai įpareigoti informuoti studentus apie
galimybę naudotis kitų Vilniaus kolegijų fakultetų
bibliotekų ištekliais, pasinaudojant elektroniniu
Kolegijų bibliotekų katalogu.

Studentų pageidavimai
išryškėję tyrimo metu
Nuomonė apie
valgyklą:
ketvirtadalio studentų
patiekalų įvairovė
netenkina.

Nuomonė apie
spausdinimo,
kopijavimo paslaugas:
trečdalis studentų (33
proc.) mano, kad neturi
tinkamų sąlygų rašto
darbams spausdinti.

Atlikti veiksmai
1. Siekiant skatinti vartotojus sveikai maitintis, Maisto
produktų technologijos katedros vedėja L. Milašienė
įpareigota išsiaiškinti reikalavimus, keliamus
maitinimo įstaigai, siekiančiai gauti „žaliojo obuolio“
etiketę. Iki 2013-03-30 d.
2. Siekiant išsiaiškinti platesnio patiekalų asortimento
poreikį valgykloje, maisto gamybos vedėja O.
Mikalainienė įpareigota parengti klausimyną
studentams ir išsiaiškinti jų nuomonę šiuo klausimu.
Iki 2013-02-28 d.
3. Patiekaluose mažinti druskos kiekį, atsisakyti
„Vegeta“ prieskonių, žuvį užsakyti neskrostą, į
asortimentą įtraukti vaisius ir virtas daržoves, varškės
patiekalus, lietinius blynus.
Nuo 2013-03-01 d. atsispausdinti reikiamus darbus
galima nuo 8.00 val. iki 16.15 val.

Rezultatas

